Najcieka
Najciekawsze miejsca świata

USA - ZACHÓD (Parki Narodowe)
z NOWYM JORKIEM - wycieczka 17 dni

Główne atrakcje
• Grand Canyon
• Dolina Śmierci
• Sekwoje – największe żyjące organizmy na Ziemi
• Najsłynniejsze parki narodowe Zachodu
• Nowy Jork – symbol Ameryki
• San Francisco i Los Angeles – słynne metropolie
• Las Vegas – miejsce rozrywki

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Zbiórka w Warszawie w hali odlotów lotniska Okęcie dwie godziny przed odlotem.
Szczegółowa informacja o zbiórce i godzinie odlotu jest podana w programie, który
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otrzymuje każdy uczestnik wycieczki. Wylot do Nowego Jorku. Wieczorem przylot i dojazd
do hotelu. Dla tych, którzy mają jeszcze siłę wieczorny spacer po Manhattanie. Nocleg w
hotelu na Manhattanie.
Dzień 2
Zwiedzanie Nowego Jorku: Statua Wolności, do której popłyniemy turystycznym statkiem,
Metropolitan Opera, Broadway i inne najważniejsze gmachy
i ulice. Jeśli będziecie Państwo chcieli stać w zazwyczaj długiej kolejce – wyjazd na Empire
State Building –ikonę miasta. Następnie New York by night – Times Square i okolice.
Wieczorem spektakl lub koncert na Broadwayu (opcjonalnie - konieczność zamówienia
przed wycieczką). Nocleg w hotelu na Manhattanie.
Dzień 3
Chwila czasu wolnego na Manhattanie. Przejazd na lotnisko i wylot do Los Angeles. Nocleg
w hotelu.
Dzień 4
Zaglądamy na plaże Santa Monica i Malibu. Zwiedzamy Universal Studios w Hollywood i
przejeżdżamy przez znaną z luksusowych rezydencji dzielnicę Beverly Hills. Wieczorem
centrum miasta – Trotuar Gwiazd, Chiński Teatr, Bulwar Zachodzącego Słońca. Nocleg w
Los Angeles.
Dzień 5
Rozpoczynamy długą drogę w kierunku Grand Canyon Przejeżdżamy przez Joshua Tree
N.P. – park niepowtarzalnych juk i kaktusów. Zatrzymujemy się w ciekawszych miejscach.
Nocujemy w rejonie Grand Canyonu.
Dzień 6
Docieramy do krawędzi jednego z najwspanialszych cudów natury: Wielkiego Kanionu
Rzeki Kolorado – Grand Canyon N.P. Przystajemy na najciekawszych tarasach
widokowych. Powrót na nocleg.
Dzień 7
Ruszamy w dalszą podróż. Zatrzymujemy się na terenie rezerwatu Indian Nawaho.
Oglądamy znaną z wielu westernów unikalną panoramę skalnych ostańców w Nawajo
National Monument. Kontynuujemy drogę podziwiając klasyczne krajobrazy Dzikiego
Zachodu - Monument Valley. Późno wieczorem docieramy do Moab, miasteczka
mormonów – i tam nocleg.
Dzień 8
Wycieczka do pobliskiego Parku Skalnych Łuków (Arches N.P.). Poznajemy naturalne łuki i
„okna” skalne m.in. symbol parku Delicate Arch, uważany za najdłuższy, naturalny most
na świecie Landscape Arch (Łuk Krajobrazowy), zaprzeczającą prawom grawitacji Balance
Rock (Balansującą Skałę). Po południu zwiedzanie Canyonlands N.P., krainy bajecznie
kolorowych i porażająco głębokich kanionów. Zwiedzamy Island in the Sky – Wyspę na
Niebie – płaskowyż wciśnięty pomiędzy meandrujące rzeki Kolorado i Green River. Powrót
do Moab i tam nocleg.
Dzień 9
Przejazd do Bryce Canyon N.P. – największego, naturalnego amfiteatru świata. Piesza
wycieczka w rejonie kanionu i oczywiście kolejna okazja oglądania zachodu słońca w
westernowej scenerii. Nocleg w pobliżu kanionu.
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Dzień 10
Przed południem przejazd do Zion National Park, kolejnego miejsca pełnego urwisk i
formacji skalnych. Po nasyceniu się pięknem Zion opuszczamy stan Utah i udajemy się do
Las Vegas, stolicy światowego hazardu. Zakwaterowanie w hotelu z kasynem. Wieczorem i
w nocy spacer po kasynach. Nocleg w Las Vegas.
Dzień 11
Późnym rankiem opuszczamy stan Nevada i jedziemy do najcieplejszego miejsca
kontynentu – Doliny Śmierci (uwaga – Dolina Śmierci może być zamknięta z powodu
wysokich temperatur, wtedy jest organizowany program zastępczy). Docieramy do
Badwater – jeziora soli, najniżej położonego punktu na półkuli zachodniej, poznajemy
mozaikę pustynnych kolorów na Artists Palette oraz księżycowy krajobraz z Zabriskie
Point. Dalej podróż w kierunku Gór Sierra Nevada. Nocleg w motelu u podnóża góry Mount
Whitney – nie licząc Alaski najwyższej góry w USA.
Dzień 12
Kierujemy się w stronę Yosemite N.P. Odwiedzamy wodospad Rainbow Falls, następnie
najstarsze jezioro w USA – Mono Lake oraz miasto-widmo opuszczone przez poszukiwaczy
złota. Nocleg w pobliżu Yosemite N.P.
Dzień 13
Docieramy do serca Yosemite N.P. – krainy skał, wodospadów i unikalnych krajobrazów;
obecnie jest to najczęściej odwiedzany park narodowy USA. Tutaj podziwiamy
trójkaskadowy wodospad Yosemite (spadek 739 m), lśniący „Welon Panny Młodej”,
granitowe monolity Halfdome i El Capitan oraz stanowisko Sekwoi - jednych z
najstarszych organizmów na Ziemi. Nocleg u podnóża gór.
Dzień 14
Podróż do bliskiego już San Francisco. Podziwiamy najciekawsze zakątki miasta: Nabrzeże
Rybackie (Fisherman’s Wharf), słynne mosty: Golden Gate i Bay Bridge, najbardziej krętą
ulicę na świecie Lombard Street. Nocleg w San Francisco.
Dzień 15
Czas wolny w San Francisco lub - dodatkowo płatna (ok. 80 USD) - wycieczka po zatoce,
gdzie można zobaczyć m.in. słynne więzienie Alcatraz. Nocleg w San Francisco.
Dzień 16
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.
Dzień 17
Przylot do Warszawy.

Termin:

Cena:

Dopłata na miejscu:

30.04
28.05
07.08
10.10

2789
2789
3169
2789

700
700
700
700

–
–
–
–

16.05.2011
13.06.2011
23.08.2011
26.10.2011

USD
USD
USD
USD

USD
USD
USD
USD
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*Płatność w USD lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty
najpóźniej 35 dni przed wyjazdem.
I rata: 1000 PLN/os w momencie rezerwacji.
Cena obejmuje: bilety lotnicze, podatki i opłaty lotniskowe, wszelkie koszty transportu i
wycieczki według programu, noclegi w hotelach, motelach ok. 3* (pokoje 2 –osobowe),
opłaty za wstępy do obiektów wymienionych w programie i do parków narodowych,
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż; opiekę polskiego pilota.
Cena nie obejmuje: wyżywienia i napojów, wizy do USA, zwyczajowych napiwków,
dopłaty do pokoju 1-osobowego 770 USD.
Uwagi: maksymalna liczba uczestników: 14. Uwagi praktyczne każdy uczestnik otrzymuje
ok. 3 tygodnie przed wyjazdem. Biuro nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz do USA. Istnieje
możliwość indywidualnego przedłużenia wyjazdu o pobyt na Hawajach.
O wycieczce
Na własne oczy oglądamy znane z holywoodzkich filmów miasta
i parki narodowe. Wycieczka nie należy do trudnych, śpimy w wygodnych hotelach
i motelach, poruszamy się klimatyzowanymi pojazdami. Aby dotrzeć do wszystkich
słynnych miejsc musimy jednak pokonywać spore odległości, choć mniejsze, niż w
przypadku wielu programów innych biur podróży. Wycieczkę prowadzą piloci znający
doskonale realia amerykańskie.
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